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ผูเขียนเกิดความประทับใจไมใบสีสวยอยางฤๅษีผสมเม่ือครั้งไปเที่ยว 
สวนธัช การเดนสของ คุณอนุรักษ ขาวเขียว หรือ พี่นุ ที่อำเภอ 

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พี่นุเปนผูหนึ่งที่ชื่นชอบตนฤๅษีผสม 

อยางมาก จึงลองนำเมล็ดจากตางประเทศมาทดลองเพาะขยายพันธุ 
ในเนิรสเซอร่ี และนำมาจัดสวนอังกฤษรวมกับไมดอกไมใบสีสด เชน 

กุหลาบเล้ือย แดงสิงคโปร บลูซัลเวีย แพงพวยฝร่ัง ดาวกระจายฝรั่ง 
มอรนิ่งกลอร่ี ภายในธัช การเดนสนั้นเอง ตอมาเมื่อมีโอกาส 

ชมสวนอ่ืน ๆ พบวา นักจัดสวนมืออาชีพหลายทานนิยมใชตนฤๅษีผสม 

เปนไมใบที่สรางสีสันแขงกับไมดอกไดเลยทีเดียว
 หากทานเปนผูหนึ่งที่รักการจัดสวน ชื่นชอบไมใบสวย อยากหา 

พรรณไมสีสด ราคาไมแพงไปแตงสวนบาง ลองอาน “มือใหมหัดปลูก 

ฤๅษีผสม” เลมนี้ ซึ่งรวบรวมฤๅษีผสมหลากหลายสายพันธุแตกตาง 
กันไปตามรูปทรงและสีสันของใบ เพ่ืองายตอการเลือกไปใชในงาน 

จัดสวน พรอมทั้งแนะนำวิธีการปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ และวิธีปองกัน 

กำจัดโรคแมลง แหลงผลิตและจำหนาย พรอมภาพสวนสวยที่นำ 

ฤๅษีผสมมาใชเปนองคประกอบหนึ่งที่สรางความตื่นตาดวยสีสัน 

อันหลากหลาย เรามาทำความรูจักฤๅษีผสมใหมากกวาน้ี เพียงพลิก 

หนาถัดไปเร่ือย  ๆจนหมดเลม 

 ขอใหมีความสุขกับการอานนะคะ
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มีบันทึกไววา คารล ลุดวิก บลูม  (Carl  Ludwig Blume) 

นักพฤกษศาสตรชาวเยอรมัน ไดคนพบพืชชนิดหน่ึงท่ีดูคลายกับพืชสกุล 

Coleus เปนคร้ังแรกบนเกาะชวาเมื่อป ค.ศ. 1853 และนำมาเผยแพร 
ในประเทศอังกฤษจนเปนที่รูจักกันในชื่อ Coleus และมีการนำมาปลูก 

ประดับตกแตงสวนหลายแหงในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
 สำหรับในเมืองไทย พระยาวินิจวนันดร (โต โกเมศ) ไดบันทึกไว 
ในหนังสือ “ตำนานไมตางประเทศบางชนดิในเมอืงไทย” วา

“ฤๅษีผะสมแลว (Coleus blume) เปนไมของชะวา?
มีปลูกเปนไม ใบกันอยูมาก บางทีปลูกใชทำยา
นับวาแรกพบปลูกในเมืองไทยราว พ.ศ. 2421
ไมทราบวาใครเอาเขามาหรือมาจากไหน”

 จากขอความขางตนที่บันทึกไวในชวงป พ.ศ. 2421 ตรงกับรัชสมัยของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5  ซ่ึงเปนยุคท่ีมี 

การนำพรรณไมจากตางประเทศเขามาปลูกในเมืองไทยเปนจำนวนมาก 

รวมทั้งฤๅษีผสมนั่นเอง

พระยาวินิจวนันดรคารล  ลุดวิก  บลูม

ความเปนมาฤๅษีผสม

0099
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มือใหมหัดปลูกฤๅษีผสมม

ชวงหลังศตวรรษท่ี 18  ตนฤๅษีผสมไดรับความนิยมจากนักจัดสวน 

อยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางย่ิงสวนประดิษฐ  (Formal Style) 

ซึ่งใชพื้นที่บริเวณกวาง เชน สวนสาธารณะที่เนนการจัดวางแปลน 

ในลักษณะสมดุล นิยมออกแบบใหมีแปลงไมดอกไมใบที่มีสีสันฉูดฉาด 

สดใส ตัดกับสนามหญาสีเขียว ตัดแตงไมพุมเปนรูปทรงเรขาคณิต 

ฤๅษีผสมเปนตนไมที่มีสีสันและรูปทรงใบที่หลากหลายจึงเหมาะกับการ 
นำมาใชกับสวนประเภทนี ้
 ปจจุบันสวนประดิษฐที่ใชพื้นที่กวางไดรับการลดทอนรูปแบบและ 
ความหรูหราเปนทางการลง จนเหลือเพียงสวนอังกฤษแบบเรียบงาย 

เพื่อใหสอดคลองกับขนาดพ้ืนที่และการใชงาน แตไมวาจะมีสวนอังกฤษ 

เกิดขึ้นอีกก่ีแบบ ฤๅษีผสมก็ยังเปนไมพุมที่สรางสีสันและความสวยงาม 

ใหกับสวนไดทุกสไตล

มุมหนึ่งใน Atlock Farm  สหรัฐอเมริกา 

จัดเปนสวนอังกฤษแบบประดิษฐ โดยใชไมใบสีสดอยางฤๅษีผสม
แบงแปลงเปนรูปทรงเรขาคณิตตัวอย่าง



หนังสือชุดมือใหมของสำนักพิมพบานและสวน 

จัดจำหนายทั่วประเทศโดย บริษัทอมรินทรบุคเซ็นเตอร จำกัด
ผูสนใจซ้ือไดท่ี รานนายอินทรทุกสาขา โทรศัพท 0-2423-9999
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